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Καταλυτικήςσημασίας αναμένεται να είναι το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου
και πιθανή επικράτηση μίας φιλικής προς το επιχειρείν κυβέρνησης για την επένδυση της Eldorado
Gold στις Σκουριές που βρίσκεται σε αναστολή. Κι αυτό επειδή οι προσδοκίες, που είχε, αρχικά,
δημιουργήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για απεμπλοκή της επένδυσης, μετά τη θετική για τον
καναδικό όμιλο απόφαση της διαιτησίας αποδείχτηκαν δίχως αντίκρισμα. Και παρότι έχει
αδειοδοτηθεί σχεδόν το σύνολο της επένδυσης στις Σκουριές, το Δημόσιο δεν χορηγεί τις άδειες
ρουτίνας που είναι απαραίτητες για να υλοποιηθεί το έργο. Ως αποτέλεσμα, η Eldorado Gold είναι
αντιμέτωπη με ζημιά της τάξης των 750 εκατ. ευρώ, ποσό που διεκδικεί η εταιρεία από το ελληνικό
κράτος μέσω εξώδικής αίτησης πληρωμής.
Οιπροσδοκίες
Μετην κυβέρνηση να έχει κλείσει την πόρτα στην Eldorado, οι Καναδοί προσβλέπουν στην
υλοποίηση του φιλοεπενδυτικού προγράμματος της κυβέρνησης που θα αναδειχθεί στις εκλογές
της 7ης Ιουλίου. Αυτό, εξάλλου, φανερώνει η συνεχής άνοδος της μετοχής της Eldorado Gold τις
ημέρες που διαδέχτηκαν τις Ευρωεκλογές και Αυτοδιοικητικές Εκλογές της 26ης Μαΐου, όπου η
διαφορά Νέας Δημοκρατίας-ΣΥΡΙΖΑ ήταν 9,4%. Την Τρίτη 28 Μαΐου η μετοχή ενισχύθηκε 16,40%
και διαπραγματεύεται, πλέον, με αξία άνω των 3,70 δολαρίων.
Τηνίδια στιγμή, στο Δήμο Αριστοτέλη, εξελέγη από τον πρώτο γύρο των εκλογών ο Στέφανος
Βαλιάνος (54,88%), ο οποίος επιδιώκει μία περισσότερο ενωτική προσέγγιση όσον αφορά τα
μεταλλεία Κασσάνδρας. Όπως έχει αναφέρει σε συνέντευξή του, "η δουλειά ενός δημάρχου είναι
όχι να πολεμάει ή να υποστηρίζει μια εταιρεία. Αλλά χωρίς εκπτώσεις και χωρίς προκατάληψη, να
αναζητά εξίσου τις απαντήσεις για τους συμπολίτες μας που φοβούνται για τη δημόσια υγεία και το
περιβάλλον, αλλά και για τους συμπολίτες που βρέθηκαν ξαφνικά στην ανεργία".
Ηδραστηριότητα στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 42% της λειτουργικής καθαρής αξίας ενεργητικού
του καναδικού ομίλου και όπως αναφέρουν αναλυτές, ευλόγως, η Eldorado Gold προσβλέπει στην
επανεκκίνηση των έργων της μετά από ενδεχόμενη κυβερνητική αλλαγή. Κι αυτό επειδή, μεταξύ
άλλων, παρά τη θετική απόφαση της διαιτησίας τον Απρίλιο του 2018, βάσει της οποίας η εταιρεία
δεν παραβίασε τις διατάξεις της σύμβασης μεταβίβασης των μεταλλείων με το Δημόσιο, αδυνατεί

να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες ρουτίνας.
Εξάλλου, όπως έχουν αναφέρει στελέχη της Eldorado Gold, η εταιρεία διαθέτει 18 θετικές
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ οι βασικές άδειες και εγκρίσεις για το έργο των
Σκουριών έχουν χορηγηθεί. Οι εκκρεμότητες αφορούν την τροποποιητική άδεια εγκατάστασης
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου εμπλουτισμού των Σκουριών, την
μετεγκατάσταση των αρχαιοτήτων και την επικαιροποίηση της πολεοδομικής άδειας για το
εργοστάσιο των Σκουριών.
Τοproject στην πλήρη ανάπτυξή του θα δημιουργήσει 1.000 επιπρόσθετες θέσεις εργασίας κατά
τη διάρκεια της κατασκευής και κατά μέσο όρο 700 άμεσες θέσεις εργασίας κατά την 25ετή,
τουλάχιστον, λειτουργία του. Η εταιρεία υπολογίζεται ότι κατά τα 25 χρόνια λειτουργίας των
Μεταλλείων Κασσάνδρας, οι επενδύσεις της θα δημιουργήσουν 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις
εργασίας και θα αποφέρουν 1,5 δισ. ευρώ σε πληρωμές εργαζομένων, 3 δισ. ευρώ σε πληρωμές
προς Έλληνες προμηθευτές, 1 δισ. ευρώ σε άμεσους φόρους για το ελληνικό κράτος, 450 εκατ.
ευρώ σε ετήσια έσοδα εξαγωγών και 80 εκατ. σε επενδύσεις στην κοινωνία.
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